
 

Atrinktos ugdymo įstaigos įsipareigoja prie FabLab dirbtuvių ar gamtos mokslų laboratorijos 
įrengimo prisidėti skirdama ne mažiau kaip 4000 Eur. 

Aktyviai įsitraukti ir atsakingai bendradarbiauti su konsultantais rengiant patalpų išplanavimą ir 
komplektuojant įrangą, priemones. 

Sudaryti sąlygas ir deleguoti savo mokytojus dalyvauti „Edu Vilnius“ inicijuojamose kvalifikacijos 
tobulinimo veiklose 2022/2023 m.m., kurios yra susiję su FabLab dirbtuvėmis ar gamtos mokslų 
laboratorijomis. 

KONKURSAS STEIGTI GAMTOS MOKSLŲ LABORATORIJAS IR FABLAB 
DIRBTUVES VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE 

PARAIŠKŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR ATRANKA 

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS 

 
 

ATRANKA 
Paraiškų pateikimas 
Paraiška teikiama el. p. ruta.mazgelyte@vilnius.lt 

2022 05 19 – 2022 06 01 

Paraiškų vertinimas* 2022 06 02 – 2022 06 10 

Atrinktų ugdymo įstaigų paskelbimas Iki 2022 06 15 

*Paraiškas vertins Vilniaus miesto savivaldybės ir „Edu Vilnius“ atstovų komisija. 
 

ATRANKAI TEIKIAMI DOKUMENTAI IR PARAIŠKŲ VERTINIMAS 
 

Atrankai teikiami dokumentai Vertinimas 

• Ugdymo įstaigos užpildo paraiškos formą (žr. 1 

arba 2 priedas). 

• Ugdymo įstaigos turi pateikti įstaigos vadovo 

pasirašytas paraiškas (elektroniniu parašu ar 

ranka. Kai pasirašoma ranka, ant paraiškos turi 

būti uždėtas įstaigos antspaudas). Nepasirašytos 

paraiškos nebus vertinamos. 

• FabLab ir gamtos mokslų laboratorijas norinčios 

įsirengti ugdymo įstaigos turi atitikti formalius 

kriterijus: žr. dalyje KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS. 

• FabLab dirbtuvių įrengimas: vertinama ugdymo 

įstaigos motyvacija, dirbtuvių įveiklinimo vizija, 

įdirbis ir pajėgumai. 

• Gamtos mokslų laboratorijų įrengimas: vertinama 

ugdymo įstaigos motyvacija, laboratorijos įveiklinimo 

vizija, įdirbis ir pajėgumai. 

 

UGDYMO ĮSTAIGOS ĮSIPAREIGOJIMAI 

Bendrojo ugdymo mokyklos, kurių steigėjas yra Vilniaus miesto savivaldybė. 

FabLab dirbtuvėms įsirengti – progimnazijos arba bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokosi 5– 
8 kl. mokiniai ir kurios anksčiau nebuvo gavusios finansavimo FabLab dirbtuvėms įsirengti iš 

projekto „FabLab dirbtuvės Vilniaus mokyklose“ lėšų. 

Gamtos mokslų laboratorijoms įsirengti – gimnazijos arba bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose 
mokosi 9–12 kl. mokiniai ir kurios anksčiau nebuvo gavusios finansavimo gamtos mokslų 
laboratorijoms įsirengti iš projekto „Gamtos             mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto 
gimnazijose“ lėšų. 
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Savivaldybė ir „Edu Vilnius“ įsipareigoja skirti dalinį finansavimą FabLab dirbtuvių ir gamtos mokslų 
laboratorijų įsirengimui 

„Edu Vilnius“ įsipareigoja sudaryti sąlygas atrinktoms ugdymo įstaigoms gauti konsultacijas ir 
pagalbą įsirengiant laboratorijas ir dirbtuves, kviesti dalyvauti tiksliniuose mokymuose ir 
tinklaveikoje. 

 

SAVIVALDYBĖS IR „EDU VILNIUS“ ĮSIPAREIGOJIMAI 

TOLESNI ETAPAI 
 

Konsultacijos patalpų išplanavimo ir įrangos sprendimų 
klausimais 

2022 06 15 – 2022 09 30 

Ugdymo įstaigų sąmatų pateikimas „Edu Vilnius“ Iki 2022 09 30 

Lėšų skyrimo sutarčių pasirašymas Iki 2022 09 30 
FabLab / gamtos mokslų laboratorijų įsirengimas Iki 2022/2023 m.m. pabaigos 

Mokymai ir dalyvavimas tinklaveikoje 2022/2023 m.m. 

 

KONTAKTINIS ASMUO 
 

Rūta Mazgelytė, ruta.mazgelyte@vilnius.lt 
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